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Saateks

„Vana Tallinna” käesoleva köitega alustava uue toimetuse jaoks on
ühtviisi tähtsad nii järjepidevus kui ka muutused.
„Vana Tallinn” hakkas ilmuma 1936. aastal Tallinna Ajaloo Seltsi
sarjana, mida jõuti enne Teist maailmasõda välja anda neli köidet.
Väljaanne koondas enda ümber kodulinna ajalooga tegelevaid akadeemilisi uurijaid ja entusiaste ning jõudis laia kultuurihuvilise lugejaskonnani. Toimetuse moodustasid Tallinna Linnaarhiivi töötajad Paul
Johansen, Rudolf Kenkmaa ja Hugo Peets, pärast Johanseni lahkumist
liitus Arnold Süvalep. Nõukogude okupatsioon tegi lõpu nii Tallinna
Ajaloo Seltsile kui ka tema publikatsioonile. 1963. aastal Tallinna
Linnamuuseumi juures tegevust alustanud kodu-uurimise ringi võib
pidada Tallinna Ajaloo Seltsi traditsioonide jätkajaks, jõudu publikatsioonisarja taastamiseks ideoloogilise surve õhkkonnas toona siiski ei
leidunud.
Alles 1991. aastal taastatud sari kujunes kauaaegse toimetaja Raimo
Pullati käe all rahvusvaheliselt tunnustatud linnaajaloo väljaandeks,
mida on tänaseks ilmunud 25 köidet. „Vanast Tallinnast” sai neil
aastatel Eesti linnaajaloo keskne publikatsioon. Veelgi enam, „Vana
Tallinn” on tänaseni jäänud Eestis ainsaks institutsiooniks, mis määratleb end linnaajaloo kaudu. Seda kõike kavatseb kord aastas ilmuv
väljaanne, mida alates sellest köitest toimetatakse taas Tallinna Linnaarhiivis, edaspidi jätkata.
Kui katsuda „Vana Tallinna” profiili kuidagi määratleda, siis joonistuvad siin välja kolm selget märksõna. Esiteks ajalugu. Kui seni on
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„Vana Tallinna” jaoks piir ajaloo ja tänapäeva vahel kulgenud mööda
Teist maailmasõda, siis edaspidi püüame ajalisi raame avardada. Ka
nõukogude aeg on juba õige vana aeg, välja on kujunenud arvestatav
seltskond sellele perioodile spetsialiseerunud ajaloolasi. Loomulikult
on ajalooteaduses vahetegemine tänapäeva ja ajaloo vahel kokkuleppeline, kuid „Vana Tallinn” peaks seda piiri kindlalt tänapäevale lähemale
tooma.
Teine märksõna „Vana Tallinna” jaoks on linn. „Vana Tallinn” oli,
on ja jääb ajalooväljaandeks, kuid linnauuringutega tegelevad mitmed
teisedki distsipliinid. Tänapäeva ajalooteadus ei ole mitte ainult pluralistlik, väga erinevaid lähenemisviise võimaldav, vaid ka üha suuremal
määral interdistsiplinaarne. Nii püüab „Vana Tallinn” edaspidigi julgelt vaadata teistes distsipliinides toimuva suunas ja olla avatud ka teistele linnaga tegelevatele teadlastele, seda siiski niivõrd, kuivõrd nende
teemapüstitus mineviku käsitlemist nõuab.
Kolmandaks Tallinn. Kuigi aastaraamatu pealkiri viitab just ja ainult Tallinnale, on „Vana Tallinn” seni tänuväärsel kombel pööranud
tähelepanu ka teistele linnadele, nii Eestis kui ka mujal maailmas.
Fookus Tallinnale peab jääma, see ei välista aga artikleid teiste linnade
kohta või muudel linnauurimise jaoks üldiselt olulistel teemadel. Eriti
retsensioonide ja kroonika osas püüame silmad lahti hoida ja pilgu ka
kaugusesse suunata.
Kes võiks olla „Vana Tallinna” lugeja? Esmalt muidugi oma kodulinna ajaloost huvituvad tänased tallinlased. „Vana Tallinna” jaoks on
tähtsad kõrged teaduslikud standardid, artiklite eelretsenseerimine ja
toimetuse rahvusvahelise kolleegiumi nõu. Samas ei saa ajaloo teaduslikkuse mõõdupuuks lugeda hermeetilisust, ainult pühendatutele arusaadavat teksti. Hea ajalugu on kirjutatud nii, et seda võib lugeda kogu
haritud publik, mitte ainult oma eriala professionaalid. Loodame, et
„Vanal Tallinnal” õnnestub neid eesmärke täita.
Juhan Kreem

8

s a at e k s

Artiklid

